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     DVD  SLUNJ 

 
 

47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
tel/fax: 385 47 640 432 
URBROJ: 135/ 22  
Slunj,  06.06.2022. godine 

 

Zapisnik sa sjednice 

U P R A V N O G     O D B O R A  

koja je održana dana 06. lipnja 2022. godine 
 

Predsjednik DVD-a Slunj, temeljem članka 62. Statuta DVD-a Slunj od 21. prosinca 2020. godine, 
sazvao je sjednicu Upravnog odbora koja je održana dana 06. lipnja 2022. godine u 20.00 sati u 
prostorijama DVD-a Slunj u Slunju. Na istu su pozvani članovi NO. 
Sjednici su se odazvali: 
Čanovi UO: Mijo Močilac, predsjednik, Željko Požega, zamjenik predsjednika, Alen Holjevac, 

zapovjednik, Zlatko Moćan, zamjenik zapovjednika Ivan Tolj, tajnik, Milenko Barać, Željko Begović, 

Robert Flanjak, Toni Modrušan i Nikica Sminderovac članovi UO-a 

Članovi NO: Milan Hazler, predsjednik NO  

Odsutni članovi UO: Vedran Božičević, član UO 

Odsutni članovi NO: Tomislav Magdić i Anita Bogović, članovi NO 

 
Predsjednik Mijo Močilac, zahvalio je nazočnima što su se odazvali sjednici, te je podsjetio da su 

svi pripremljeni materijali dostavljeni mailom (članovima UO i članovima NO) iz kojih su se mogli 
upoznati sa materijalima o kojima će se raspravljati. 

Predsjednik je utvrdio da je na sjednici nazočno 10 od 11 članova UO, te da možemo donositi 
pravovaljane odluke i predložio je slijedeći dnevni red: 

 
D N E V N I   R E D 

 
1. Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice UO održane 26.04.2022. godine  
2. Donošenje odluke o kupnji vatrogasne opreme  
3. Izvješće o održanoj godišnjoj Skupštini  
4. Izvješće o aktivnostima održanim prigodom proslave Sv. Florijana i u mjesecu zaštite od požara 
5. Donošenje odluke o sudjelovanju na bratskim susretima 11.06.2022. u Senju 
6. Prijem novih članova 
7. Različito 

Pošto nije bilo primjedbi ni prijedloga, dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice UO održane 26.04.2022. godine 
U privitku maila dostavljen je zapisnik sa zadnje sjednice UO koja je održana 26. travnja 2022. 

godine (zapisnik URBROJ 72/22 od 26.04. 2022.).  
Na zapisnike nije bilo primjedbi. 
Glasalo je svih 10 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno usvojio 

zapisnik sa zadnje sjednice UO održane dana 26.04.2022. godine. Odluka o usvajanju zapisnika 

odložena je u pismohranu URBROJ: 136/22, od 06.06.2022. godine).  

 

Ad 2.) Donošenje odluke o kupnji vatrogasne opreme  
 Zapovjednik je predložio da se za potrebe vatrogasaca kupi: 

a) oprema prema računu tvrtke Vatropromet, račun broj  2440-ZG01-91 od 26.05.2022. u 

iznosu od 782,69 kn s PDV-om.: 

 

naziv količina cijena bez PDV-a 

Aparat vatrogasni S9 (ST) 15GJ       1 kom 346,50 kn 

Aparat vatrogasni S9 (ST) 15GJ       1 kom 279,65 kn 

Ukupno  626.15 kn 

Ukupno za platiti s PDV-om 782,69 kn. 
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Navedene aparate neophodno je bilo kupiti jer naši takvi aparati nisu više za uporabu te ih treba otpisati. 

Glasalo je svih 10 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno donio 

Odluku da se navedeni aparati kupe  (Odluka URBROJ: 145/22, od 13.06.2022. godine).  

 
b) Magnetna ploča, 120X90 cm, tip WBAS 0912  

naziv količina cijena sa PDV-om 

Magnetna  ploča      120x90 cm tip WBAS 0912 1 kom 1.500,00 kn 

Ukupno za platiti s PDV-om 1.500,00 kn. 

Glasalo je svih 10 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno donio 

Odluku da se kupi magnetne ploče (Odluka URBROJ: 146/22, od 13.06.2022. godine).  

 
c) oprema, vatrogasne kacige 10 kom. i remen za hlače 2 kom, prema računu tvrtke 

Vatropromet, račun broj  2932-ZG01-91 od 14.06.2022. u iznosu od 18.840,75 kn s PDV-
om.: 

 
Glasalo je svih 10 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO  većinom glasova (9 

članova „za“ i jedan član „suzdržan“ donio Odluku da se kupi navedena oprema (Odluka 

URBROJ: 200/22, od 22.06.2022. godine).  
 
d) zapovjednik predlaže da se Odluka URBROJ 35/22, od 31.01.2022. godine stavi van snage 

jer je u toj odluci konačna cijena izrasžena bez PDV-a te nisu bile uključene sve potrebite 
stavke. 

Glasalo je svih 10 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno 

donio Odluku da se navedena Odluka (URBROJ 35/22, od 31.01.2022. stavi van snage 

(Odluka URBROJ 201/22, od 22.07.2022). 
 

e)  zapovjednik predlaže da se donose nova Odluka koja obuhvaća opremu prema računu 
tvrtke Vatropromet, račun broj  2432-ZG01-91 od 26.05.2022. u iznosu od 15.846,75 kn s 
PDV-om.: 
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Ukupno za platiti bez  PDV-a 15.846,75 kn. 
    

Glasalo je svih 10 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno donio 

Odluku da se kupi navedena oprema (Odluka URBROJ: 202/22, od 22.07.2022. godine).  

  
 Kad je već uzeo riječ zapovjednik je izvijestio da smo se kandidirali na natječaj za bespovratna 
financijska sredstva iz Fonda solidarnosti EU za operaciju “Pružanje pomoći pri sanaciji posljedica 
potresa u Glini”. Nadamo se da će nam ta sredstva biti i odobrena, a radi se o cca 17.000,00 kn.  
 Zapovjednik je također izvijestio da naše vozilo FAP 1314, br. šasije 67204, god. proizvodnje 
1978. trebao ići na popravak i tehnički pregled koji mu je istekao. Vozilo je u lošem stanju što se vidi iz 
izvješća o tehničkom stanju vozila. U izvješću „AUTOPROMET d.d.” od 18.05.2022. u  stoji: 
“Dana 18.05.2022. godine izvršili smo detaljan pregled vozila FAP 1314, br. šasije 67204, god. izvodnje 
1978. Pregledom su utvrdeni sljedeći nedostaci: 
- potrebna zamjena akumulatora 
- šasija i karoserija vozila korodirani, potrebno kompletno uređenje 
- neispravan kočioni sustav, potrebna zamjena izvršnih kočionih elemenata (bubnjevi i kocione 

obloge na stražnjoj osovini, kočioni cilindri prednje osovine) 
- značajna zauljenost motora i mjenjača, potrebno rastavljanje i brtvljenje 
Zbog starosti vozila većinu potrebnih dijelova za popravak je nemoguće nabaviti, a i u slučaju opravka 
vozila (specijalne izrade po narudžbi za rearitetna vozila) potrebni dijelovi i popravak bi fancijski uvelike 
premašili vrijednost vozila.” 
Dopis je potpisao voditelj tehničkih poslova Josip Vlašić, bacc.ing.mech. 
Što sada napraviti, morati ćemo odlučiti na slijedećem UO.  
 Primljeno na znanje 

 

Ad 3.) Izvješće o održanoj godišnjoj Skupštini  
 Predsjednik je izvijestio da je redovna izvještajna Skupština održana 04.05.2022. godine u 19 
sati u prostoru Župske dvorane. Nakon Skupštine sačinjen je zapisnik i ostale odluke. Zapisnik 
(URBROJ: 89/22, od 04.05.2022.). Zapisnik sa Skupštine i pojedini potrebiti privitci dostavljeni su Uredu 
opće uprave u Karlovcu, VKŽ i Gradu Slunju u propisanom roku. Troškovi Skupštine iznosili su ukupno 
1.896,76 kn i uredno plaćeni. 
 Diskusije nije bilo. 
 Primljeno na znanje.      
 
Ad 4.) Izvješće o aktivnostima održanim prigodom proslave Sv. Florijana i u mjesecu zaštite od 

požara 
Zapovjednik je izvijestio da je Sv. Florijan – zaštitnik vatrogasaca obilježen svečano sa 

okupljanjem članstva i mladeži, postrojavanjem pred vatrogasnim domom, vožnjom vozilima kroz Slunj i 
Sv. Misom. Na groblju smo zapalili svijeće i položili cvijeće kod centralnog križa i na grobu prvog 
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predsjednika Josipa Maršića. Prigodom odlaska na Skupštinu u Otočac (27.05.2022.) naša delegacija je 
na grobu počasnog člana Mirka Krmeca zapalila svijeće i položila cvijeće. Troškovi održavanja proslave 
Sv: Florijana iznosili su ukupno 929,43 kn. 

Zapovjednik je naglasio da je u mjesecu svibnju-mjesecu zaštite od požara uz ostale aktivnosti  
održana edukacija građana u gradskom parku, posjet i edukacija djece Dječjeg vrtića Slunj, te edukacija 
učenika trećeg i četvrtog razreda OŠ Slunj. Na vojnom poligonu, na dvije lokacije u dvije postrojbe 
održane su pokazne vježbe i edukacija članova postrojbe. 

Primljeno na znanje. 

 

Ad 5.) Donošenje odluke o sudjelovanju na bratskim susretima 11.06.2022. u Senju 
Predsjednik je predložio da se odazovemo pozivu DVD-a Senj gdje će se 11. 06.2022. godine 

održati sportski susreti bratskih društava. Domaćin DVD Senj, uz pozivnicu, dostavio je i satnicu 
odvijanja igara kao i pravila igara. Predsjednik  je zadužio odbor za sport da preuzmu obvezu pripremu 
ekipa i odrede sastav ekipa. Za prijevoz koristiti će se minibus „Autoprometa“ Slunj. Predviđa se da će  
na igre ići 15-tak naših članova, a procjenjuje se da će trošak sudjelovanja na igrama iznositi cca 
6.000,00 kn te predlaže da UO odobri taj trošak. Prema planu satnice igara igre će nakon zajedničkog 
objeda završiti prije 18. sati jer je sala poslije zauzeta. Natjecateljske discipline su: polaganje tlačnog 
voda, brzo spajanje spojnica, pikado i viseća kuglana. 

Zapovjednik je izvijestio da je dogovoren prijevoz sa „Autopromet“ Slunj koji će nam osigurati 
prijevoz kombibusom, uz povlaštenu cijenu, s tim da se vozač mora vratiti u Slunj do 20 sati jer drugi 
dan ima novu obvezu vožnje. 

Glasalo je svih 10 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno usvojio 

Odluku o sudjelovanju na igrama i trošku koji će nastati prigodom sportskih igara  (Odluka 

URBROJ:  147/22 od 13.06.2022. godine).  

 

Ad 6.) Prijem novih članova 
 Zapovjednik je predložio da se u Društvo prime sa dnom donošenja ove odluke: 

 
IME PREZIME IME OCA OIB ROĐEN 

1 Ana Rakocija Mile 67724441498 2011 

2 David Vlašić Tomica 26064378104 2011 

2 Kristijan  Mrgan Joso 61896961810 2002 

4 Luce Kos Josip 48169275930 2012 

5 Junius Eloi Parent Katarina 87966502995 2011 

6 Mateo Antoine  Parent Katarina 92872519327 2014 

7 Imiliia Cathrine Parent Katarina 95268311507 2012 

8 Lana Jurčević Mateja 74728899935 2015 

9 Ante  Magdić Tomislav 55247622023 2015 

10 Mia Žalac Zoran 07692623210 2015 

11 Marta Rendulić Dražen 28269390052 2016 

12 Lovro Požega Damir 88051612191 2015 

13 Leo  Sminderovac Nikica 70367340098 2015 

14 Melani Obrovac Igor 03189739908 2016 

15 Ivan Pap Željko 92534106476 2011 

16 Jakov Perić Dinko 62087537446 2012 

17 Mihael Grgić Milan 23338795620 2013 

 
 
 Zapovjednik je dodao da su navedeni predloženi kandidati uredno ispunili i potpisali pristupnicu i 
obrazac o pristanku korištenja osobnih podataka u vatrogasne potrebe. Tajnik će iste upisati u bazu 
podataka, Matičnu knjigu i Vatrogasnu mrežu. 

Glasalo je svih 10 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno donio 

odluku o prijemu gore spomenutih kandidata u članstvo DVD-a sa danom donošenje ove odluke.  

(Odluka URBROJ: 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166 i 

168/22, od 13.06.2022. godine).  
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Ad 11.) Različito 
  Nije bilo diskusije. 
 

Pošto nije bilo više pitanja ili prijedloga, predsjednik se zahvaljuje svim sudionicima ove  
sjednice UO  i istu zaključio. 

 
Sjednica je završila dana 06.06.2022. u 20.50 sati. 
 

Privitak:  
1. Zapisnik sa sjednice UO održanog dana 26. travnja 2022. godine (zapisnik URBROJ: 72/22, 

od 26.04.2022.)   
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa sjednice UO održane 26.04.2022. (Odluka URBROJ: 

136/22, od 06.06.2022.) 
3. Odluka o kupnji vatrogasnih aparata (Odluka URBROJ: 145/22, od 13.06.2022.)  
4. Odluka o kupnji magnetne ploče (Odluka URBROJ: 146/22, od 13.06.2022.)  
5. Odluka o kupnji vatrogasnih kaciga (Odluka URBROJ: 200/22, od 22.07. 2022.)  
6. Odluka o stavljanju van snage Odluke URBROJ: 201/22, od 31.07.2022. 
7. Odluka o kupnji vatrogasne odjeće (Odluka URBROJ: 202/22, od 22.07.2022.)  
8. Odluka o sudjelovanju na sportskim igrama bratskih društava u Senju (Odluka URBROJ: 

147/22, od 13.06.2022.)  
9. Odluke o prijemu u članstvo (Odluke URBROJ: 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 161, 162, 163, 164, 166 i 168/22, od 13.06.2022.)  
 

 

 
Zapisnik dostaviti: - pismohrana 

 
 
 
 
   Zapisao: 
 

  

Ivan Tolj, tajnik 
 

  

   

   

          Zapovjednik DVD-a:             Predsjednik DVD-a: 

   

Alen Holjevac, vatr. časnik I. kl       Mijo Močilac, dipl oec 

 

 


